
Notulen MR vergadering  
  

Datum: 21-12-2021 (16:00-17:00 uur)  
 

Aanwezig:  Afwezig:  

Mohammed Bodra (voorzitter)  
 

Jeroen van Diem (secretaris)    

Abdelaziz Abarkane   

Irene Eysink Smeets  

Ahmed Amachraa  

Dido Verweij  

Janet Klein (enkel voor agenda-punt 7. Begroting)   

  

Agenda:  
1. Opening 

2. Agenda 

3. Notulen 23 november 2021 

4. Vaststelling aangepast rooster van aftreden 

5. Rapportage schoolveiligheidsplan, RI&E, Plan van aanpak (naar januari 2022) 

6. Basisgegevens bevoegd gezag 

a. Leerlingaantal, groepsgrootte, veranderingen t.o.v. vorig jaar 

7. Begroting 2021 - 2022 

8. Vanuit de school 

9. Vanuit de ouders 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 
Advies: 

• Advies om in alle bouwen, inclusief de onderbouw, vaak op museumbezoek te laten gaan. 
Een museum jaarplan zou hierbij kunnen helpen 

 
Besluiten:  

• Het rooster van aftreden is goedgekeurd 

 
Acties:  
 

 
 

 
  

#  Status Actie  Eigenaar  Datum  

231121-01 Open 

Wat zijn de verschillen in 
leerlingenaantallen in vergelijking tot 
vorig jaar 

21-12-21: leerlingenaantallen zijn 
rondgestuurd 

Mohammed  



231121-02 Open 
Hoe gaan we om met combigroepen 
zoals 2/3 en 6/7? 

Dido en Irene  

231121-03 Open 

Begrotingsvragen: 

- Hoe wordt het verschil verklaard 
tussen de realisatie en begroting 
van dit jaar? 

- Waarom hebben we een 
overschot voor komend jaar 
begroot 

- Zijn het kalenderjaren of 
schooljaren? 

- Zijn de NPO-gelden ear-marked 
in de realisatie of begroting? 

Update 21-12-21: Earmarken NPO 
gelden blijft staan en de vraag wat de 
realisatie van 2020 uiteindelijk is 

Jeroen  

231121-04 Open 
Data inplannen voor vergaderingen voor 
de rest van het jaar 

Irene  

251021-05 

 
Open 

Hebben we instemmingsrecht op 
schoolbegroting is dat zo via slob 

Jeroen  

251021-06 

 
Gesloten 

In rekenwerkgroep duidelijk maken dat 
het belangrijk is dat methode aansluit op 
de toetsen.  

Jeroen  

251021-07 

 
Gesloten 

Gaat de onderbouw ook op 
museumbezoek 

Update 21-12-21: zie advies 

Jeroen  

251021-09 Open De MR notulen op de website zetten Irene  

251021-08 Gesloten 

Inventariseren of nieuwe leden voorzitter 
willen zijn, anders wellicht rouleren. De 
GMR afvaardiging zou wel een vast 
aanspreekpunt moeten zijn 

Update 21-12-21: we laten de situatie nu 
zo 

Allen  

 


